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Abstract
Introduction: Recent studies have suggested that fast food consumption is correlated to different
aspects of cognitive functioning. This study aimed at investigating the association between fastfood consumption and short-term memory in students of Shiraz University of Medical Sciences.
Methods: In this cross-sectional study, 182 undergraduate students were selected using a simple
random sampling method from affiliated dormitories of Shiraz University of Medical Sciences.
Demographic and anthropometric data and the frequency of fast food, salad, soft drink, and doogh
consumption were obtained from each person. Then, Wechsler standard memory test was carried
out to evaluate short-term memory.
Results: According to the results, respectively 1.3%, 18.4%, 25.3%, and 55.1% of the students
consumed fast food less than once, 1-2 times, 3-4 times, 5 times, and more per week. Although
fast-food consumption was higher in girls and seniors compared to boys and freshmen students, the
difference was not statistically significant. Moreover, there was no significant correlation between
fast food and salad consumption with short-term memory (P = 0.556 and P = 0.051, respectively);
however, higher consumption of fast food and salad was accompanied by lower memory score.
Besides, short-term memory was positively correlated with soft drinks (P <0.001) and inversely
with doogh, (P <0.001).
Conclusion: fast food consumption is high in dormitory residents and its consumption is related to
the lower score of short term memory.
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بررسی ارتباط مصرف فست فود با حافظه کوتاه مدت در دانشجويان ساکن خوابگاه های
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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چکیده
مقدمه :مطالعات اخیر حکایت از ارتباط مصرف فست فود با ابعاد مختلف عملکرد شناختی دارد ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی
ارتباط مصرف فست فود با حافظه کوتاه مدت در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.
روشها :در این مطالعه مقطعی 182 ،دانشجوی مقطع کارشناسی به روش تصادفی ساده از خوابگاه های وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی شیراز انتخاب شدند .اطالعات جمعیت شناختی ،تن سنجی و تکرر مصرف فست فود ،ساالد ،نوشابه و دوغ از افراد به دست
آمد .جهت ارزیابی حافظه کوتاه مد ت در دانشجویان ،از هر فرد تست حافظه استاندارد وکسلر به عمل آمد.
يافتهها 1/3 :درصد 18/4 ،درصد 25/3 ،درصد و  55/1درصد از افراد به ترتیب کمتر از یکبار 1-2 ،بار 3-4 ،بار 5 ،بار و بیشتر در
هفته فست فود مصرف کرده بودند .اگرچه مصرف فست فود در دختران نسبت به پسران و در دانشجویان سال آخر نسبت به
دانشجویان سال اول بیشتر بود اما تفاوت معنادار نبود .همچنین اگرچه رابطه بین مصرف فست فود و ساالد با حافظه کوتاه مدت
معنادار نبود (به ترتیب  P=0/568و  ،) P=0/051اما مصرف بیشتر فست فود و ساالد توسط دانشجویان با نمره کمتر حافظه در آنان
همراه بود .همچنین حافظه کوتاه مدت با مصرف نوشابه ارتباط مثبت و معنادار و با مصرف دوغ رابطه معکوس و معنادار داشت (در هر
دو مورد .)P>0/001
نتیجهگیری :میزان مصرف فست فود در دانشجویان خوابگاهی باالست و مصرف بیشتر فست فود با نمره کمتر حافظه کوتاه مدت در
آنان مرتبط است .با توجه به اینکه جمع زیادی از دانشجویان دانشگاه های دولتی ،در خوابگاه ها سکونت دارند ،انجام طرح های
تحقیقاتی در جهت علت یابی مصرف باالی فست فود در این گروه و برنامه ریزی برای بهبود وضعیت تغذیه ای آنان در خوابگاه ها
ضروری می باشد.
واژگان کلیدی :فست فود ،دانشجو ،عملکرد شناختی ،حافظه
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مقدمه

فست فود ،میزان استفاده از این غذاها در این افراد

در طی سال های اخیر ،مصرف غذاهای فوری (فست فودها

همچنان باالست ،به گونه ای که  18درصد از دانشجویان

( ))Fast foodsدر تمام مناطق جهان افزایش قابل

پسر و  11درصد از دانشجویان دختر این رشته ،اغلب از

توجهی داشته است ( .)1در واقع غذاهای فوری غذاهایی

فست فود استفاده می کردند ( . )10نتایج مطالعات نشان

هستند که به سرعت طبخ و آماده شده و در رستوران ها و

داده است که دالیلی از جمله مشغله تحصیلی بیشتر و

کافه ها به عنوان یک وعده کامل و یا یک میان وعده

فرصت کمتر برای تهیه غذای سالم ،سکونت در خوابگاه،

غذایی عرضه می شوند و شامل انواع ساندویچ ،برگرها،

طعم بهتر این غذاها ،عدم مهارت کافی در آشپزی ،راحتی

مرغ ،ماهی و میگو سوخاری ،هات داگ ،سیب زمینی سرخ

تهیه و آماده سازی ،هزینه مناسب ،معاشرت با دوستان و

کرده ،ناگت مرغ ،انواع پیتزاها ،سوسیس ،کالباس ،فالفل،

تلقی شدن نوعی تفریح و سرگرمی برای آنان را می توان از

سمبوسه می باشد (.)5-1

علل گرایش این قشر به مصرف غذاهای فوری دانست (-2

فست فودها غذای مورد عالقه جوانان و نوجوانان می باشد

.)4

به طوری که نزدیک به یک سوم از آنان روزانه از این غذاها

یافته های محققان نشان داده است افرادی که غذاهای

استفاده می کنند ( .)2در سال  ،1997فست فودها تنها

فوری مصرف می کنند ،کالری ،نمک و چربی بیشتر و

 17درصد از غذای مصرفی جوانان را در رستوران های

امالح و ویتامین کمتری دریافت می کنند و در نتیجه

آمریکا به خود اختصاص می داد در حالی که این آمار در

شانس ابتال به چاقی و بیماری های غیرواگیر همچون

سال  2006به حدود  30درصد رسید ( .)6 ,4امروزه بیش

دیابت نوع  ،2سرطان ها و بیماری های قلبی عروقی در

از  50درصد دانشجویان ،روزانه فست فود مصرف می کنند

آنان بیشتر است ( .)11 ,8 ,5 ,4عالوه بر این ،در مطالعات

( . )7در مطالعات انجام شده در کشور ما نیز ،دانشجویان به

اخیر تأثیرات مصرف فست فود بر ابعاد مختلف عملکرد

عنوان یک گروه اصلی مصرف کننده فست فود شناخته

شناختی نظیر حافظه ،یادگیری ،دقت و توجه و  . . .بررسی

شده اند به گونه ای که در مطالعات انجام شده در شهرهای

شده است ( .)18-11 ,5 ,1در مطالعه گووی ( )Goweyو

یزد و بندرعباس ،دانشجویان بیشتر از افراد سایر مشاغل

همکاران ،اختالل در عملکرد شناختی در افراد 15-21

غذاهای فوری مصرف کرده بودند ( .)4 ,3در مطالعه انجام

سال با مصرف غذاهای فست فود ارتباط مثبت داشت

شده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 52/6 ،درصد

( ،)13در مطالعه کوهورت انجام شده توسط فوتون

از دانشجویان  1-2بار در هفته و  15/4درصد از آنان 3-4

( )Fortuneو همکاران نیز مصرف گوشت های فرآوری

بار در هفته از فست فود استفاده می کردند ( ،)2در مطالعه

شده و غ ذاهای سرخ شده با کاهش عملکرد شناختی همراه

ای که در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد 41 /4

بود ( .)12همچنین کیم ( )Kimو همکاران ارتباط

درصد از دانشجویان  1-2بار در هفته و  42/8درصد از

معکوس بین مصرف فست فود و برخی از ابعاد شناختی را

آنان بیشتر از دو بار در هفته از غذاهای فوری استفاده می

در مطالعه خود نشان دادند ( .)15به عالوه در مطالعه بلیدز

کردند ( )8و در مطالعه ای که در دانشگاه علوم پزشکی

( )Bladesو همکاران ،مصرف فست فود و شاخص توده

اصفهان بر روی دانشجویان دختر انجام شد  50درصد از

بدنی دانشجویان با متوسط معدل ساالنه آنان ارتباط

آنها 2 ،یا بیشتر از  2بار در هفته از فست فود استفاده می

معکوس داشت (.)11

کردند ( .)9مطالعه ای که در دانشجویان رشته تغذیه

با توجه به شیوع باالی مصرف فست فود در دانشجویان،

دانشگاه شهید بهشتی انجام شد ،نشان داد که با وجود

تأثیرات مصرف فست فود بر حافظه و یادگیری و اینکه

آگاهی بیشتر این دانشجویان نسبت به مضرات مصرف

تاکنون مطالعه ای در سطح کشور به منظور بررسی تأثیر
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مصرف فست فودها بر حافظه انجام نشده است ،لذا مطالعه

فست فودها مصرف می شد از شرکت کنندگان مورد

حاضر ،با هدف بررسی تأثیر مصرف فست فود بر حافظه

پرسش قرار گرفت .همچنین جهت ارزیابی حافظه کوتاه

کوتاه مدت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مدت در افراد ،از هر فرد تست حافظه استاندارد وکسلر به

انجام شد.

عمل آمد .در این تست یک سری ارقام به فرد گفته می
شود و از او خواسته می شود تا آنها را تکرار کند که این

مواد و روش

ارقام در هر مرحله طوالنی تر می شوند .سپس در مرحله

در این مطالعه مقطعی 182 ،دانشجوی دختر و پسر مقطع

بعد از فرد خواسته می شود که اعداد را به صورت معکوس

کارشناسی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده،

تکرار کند .نمره نهایی این تست از  28محاسبه می شود و

از خوابگاه های تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز

افراد به ترتیب نمره ،از صفر تا  28مرتب می شوند.

انتخاب شدند .حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از

الزم به ذکر است که طرح پژوهشی حاضر دارای تاییدیه

فرمول برآورد نسبت ،بر اساس نسبت افرادی که در مطالعه

کمیته اخالق با کد  98-01-21-21572می باشد .در

فاضل پور و همکاران در یزد ( ،)3یک بار و کمتر در هفته

راستای اهداف اخالق در پژوهش ،قبل از ورود افراد به

فست فود مصرف می کردند ( )75/5%و با در نظر گرفتن

مطالعه ،از آنها رضایتنامه کتبی گرفته شد .همچنین تمام

 α=0/1و  124 ،d=0/1pنفر محاسبه شد و به منظور

پرسشنامه ها بدون نام بوده و به افراد اطمینان داده شد

افزایش دقت مطالعه ،تعداد  182نفر مورد مطالعه قرار

که اطالعات آنها کامال محرمانه باقی خواهد ماند و تنها در

گرفتند .نمونه گیری در فاصله دی تا اسفندماه 1398

جهت اهداف پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

انجام شد.

همچنین تمام اندازه گیری های آنتروپومتری برای شرکت

اطالعات جمعیت شناختی (سن ،جنس ،رشته و سال ورود

کنندگان خانم ،توسط پژوهشگر خانم و برای شرکت

به دانشگاه) و همچنین اطالعات تن سنجی مانند قد و

کنندگان آقا توسط پژوهشگر آقا انجام گردید.

وزن از شرکت کنندگان در مطالعه به دست آمد .اندازه

جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده های کمی از آزمون

گیری قد برای افراد ،با استفاده از قدسنج  Secaبا دقت

کولموگروف -اسمیرنوف ()Kolmogorov–Smirnov

 0/5سانتی متر و بدون کفش انجام شد .اندازه گیری وزن

استفاده شد .داده های کمی با توزیع نرمال به صورت

با استفاده از ترازوی  Seca 713با دقت  0/1کیلوگرم و

میانگین و انحراف معیار ،داده های کمی با توزیع غیر

بدون کفش با حداقل لباس صورت گرفت و شاخص توده

نرمال به صورت میانه و دامنه بین چارکی و داده های

بدنی ( )BMIبا تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر مجذور

کیفی به صورت فراوانی و درصد فراوانی گزارش شدند.

قد بر حسب متر توسط کارشناس تغذیه آموزش دیده،

جهت مقایسه بین گروه ها از آزمون های من -ویتنی

محاسبه شد .اطالعات مربوط به میزان مصرف فست فودها

(U

شامل استفاده از محصوالتی چون انواع پیتزا ،انواع برگر،

( )Kruskal-Wallis Hاستفاده شد .برای ارزیابی ارتباط

انواع ساندویچ ،غذاهای سوخاری و غذاهای سرخ شده در

بین متغیرهای کمی از ضریب همبستگی اسپیرمن

روغن فراوان مثل سمبوسه ،فالفل ،کنتاکی و  ...با استفاده

( )Spearmanاستفاده شد .همه آنالیزهای آماری با

از پرسشنامه از طریق برآورد بسامد مصرف این محصوالت

استفاده از  SPSS21انجام شد وP-value >0/05

در مقاطع روزانه ،هفتگی ،ماهانه و ساالنه ،توسط کارشناس

معنادار در نظر گرفته شد.

تغذیه و از طریق مصاحبه چهره به چهره ،از افراد اخذ
گردید .به عالوه انواع ساالد و نوشیدنی هایی که به همراه
smsj.sums.ac.ir

)Mann-Whitney

و

کروسکال

والیس
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يافتهها

سال اول بیشتر بود (به ترتیب  5/38±2/19و

ويژگی های افراد شرکت کننده در مطالعه و مصرف

.)4/85±2/13

فست فود در آنها

میانه (دامنه بی ن چارکی) مصرف ساالد در کل افراد مورد

در مطالعه مقطعی حاضر 182 ،دانشجو ( 45/1درصد پسر

مطالعه )1/00-2/10( 1/27 ،بار در هفته بود و دانشجویان

و  54/9درصد دختر) با میانه سنی  21سال (19-22

دختر به میزان معناداری نسبت به پسران از ساالد بیشتری

سال) مورد بررسی قرار گرفتند .ویژگی های جمعیت

استفاده می کردند (به ترتیب  )1/00-2/43( 1/53و 1 /03

شناختی و تن سنجی افراد مورد مطالعه در جدول  1نشان

( )1/00-2/00و .)P=0/005

داده شده است.

میانه (دامنه بین چارکی) مصرف نوشابه در کل افراد مورد
مطالعه ) 0/25-3/00( 1/00 ،بار در هفته بود و مصرف
نوشابه به میزان معناداری در پسران بیشتر از دختران بود

جدول .1ویژگی های افراد شرکت کننده در مطالعه
کل افراد مورد مطالعه

متغیر

(تعداد= 182نفر)
1

سن (میانه [دامنه بین چارکی])

(به ترتیب  )2/00-4/00( 3و  )0/10-1/00( 0/29و
 .)P>0/001همچنین میزان مصرف نوشابه در دانشجویان
سال آخر نسبت به دانشجویان سال اول به میزان معناداری

)19-22( 21

کمتر بود (به ترتیب  )0/11-0/62( 0/25و -3/00( 1/75

جنس (تعداد[درصد])
پسر
دختر

)45/1( 82

 )0/25و .)P>0/001

)54/9( 100

میانه (دامنه بین چارکی) مصرف دوغ در کل افراد مورد

3/72±23/84

مطالعه )0/50-2/00( 1/00 ،بار در هفته بود و مصرف دوغ

2

شاخص توده بدنی

(میانگین  ±انحراف معیار)

3

به میزان معناداری در دختران بیشتر از پسران بود (به

2

دسته بندی شاخص توده بدنی

ترتیب  )1-2/37( 1/37و  )0/00-1/00( 1/00و

(تعداد[درصد])
>25 kg/m2

)57/1( 104

≤25 kg/m2

)41/8( 76

( )P>0/001جدول.)2

Median (IQR)1

ارتباط حافظه کوتاه مدت با مصرف فست فود ،ساالد،

BMI2

نوشابه و دوغ

Mean±SD3

نمره حافظه به طور معناداری در پسران بیشتر از دختران
 1/3درصد 18/4 ،درصد 25/3 ،درصد و  55/1درصد از
افراد به ترتیب کمتر از یکبار 1-2 ،بار 3-4 ،بار 5 ،بار و
بیشتر در هفته فست فود مصرف کرده بودند .اگرچه

بود ( .)P>0/001اگرچه مصرف بیشتر فست فود و ساالد
با نمره کمتر حافظه کوتاه مدت در دانشجویان همراه بود
اما این ارتباط معنادار نبود ( به ترتیب  P=0/568و

مصرف فست فود در دختران نسبت به پسران بیشتر بود

.) P=0/051

(به ترتیب  5/05±2/30و  )4/96±1/92اما تفاوت مصرف

ارتباط مصرف نوشابه با حافظه کوتاه مدت معنادار بود

فست فود در آنان معنادار نبود ( .)P=0/80همچنین اگرچه
ارتباط معناداری بین میزان مصرف فست فود و سال ورود
دانشجویان به دانشگاه وجود نداشت ( )P=0/37اما مصرف
فست فود در دانشجویان سال آخر نسبت به دانشجویان

( )P>0/001و مصرف بیشتر نوشابه با نمره باالتر حافظه
در دانشجویان همراه بود .همچنین مصرف دوغ با حافظه
کوتاه مدت رابطه معناداری داشت ( )P>0/001و مصرف
بیشتر دوغ با نمره پایین تر حافظه در افراد مورد مطالعه
همراه بود (جدول .)3
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جدول  . 2مقایسه مصرف فست فود ،ساالد ،نوشابه و دوغ بین دانشجویان دختر و پسر
جنسیت

متغیر

P-value1

پسر

دختر

1/92±4/96

2/30±5/05

0/800

3

)1/00-2/00( 1/03

)1/00-2/43( 1/53

0/005

3

)2/00-4/00( 3

)0/10-1/00( 0/29

>0/001

)1-2/37( 1/37

)0/00-1/00( 1/00

>0/001

فست فود (میانگین  ±انحراف معیار)

2

ساالد (میانه [دامنه بین چارکی])

نوشابه (میانه [دامنه بین چارکی])
3

دوغ (میانه [دامنه بین چارکی])

 P-value1برای مقایسه مصرف فست فود ،ساالد ،نوشابه و دوغ بین دانشجویان دختر و پسر است و مقایسه با استفاده از آزمون من -ویتنی انجام شده
است.
Mean±SD2
Median (IQR)3

جدول  . 3ارتباط مصرف فست فود ،ساالد ،نوشابه و دوغ با

در این مطالعه میزان مصرف فست فود در جمعیت مورد

حافظه کوتاه مدت

مطالعه باال بود .دانشجویان خوابگاهی پس از ورود به

متغیر

خوابگاه دچار تغییرات اساسی در شیوه زندگی می شوند

حافظه کوتاه مدت

که این تغییرات به خصوص در زمینه عادات تغذیه ای

P-value1
0/568

r2
-0/046

بسیار مشهود است ( .)19در مطالعه انجام شده توسط

ساالد

0/051

-0/145

نادر و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی شیراز نشان داده

نوشابه

>0/001

0/437

دوغ

>0/001

شد که وضعیت تغذیه دانشجویان ساکن خوابگاه با

-0/304

فست فود

دانشجویان بومی متفاوت بوده و وضعیت تغذیه ای

 P-value1برای سنجیدن ارتباط بین مصرف فست فود ،ساالد،

دانشجویان غیرخوابگاهی نسبت به دانشجویان خوابگاهی

نوشابه و دوغ با حافظه کوتاه مدت است.
2ارتباط سنجی با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد.

بسیار مطلوب تر است به گونه ای که در نیمی از
دانشجویان خوابگاهی ،افت کیفیت تغذیه ای پس از ورود
به خوابگاه کامال مشهود بود ( .)20مطالعه صنایع و

بحث
هدف از مطالعه حاضر ،بررسی ارتباط مصرف فست فود با
حافظه کوتاه مدت در دانشجویان ساکن خوابگاه های
دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود .نتایج این پژوهش نشان
داد که مصرف فست فود در بین دانشجویان خوابگاهی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز باالست .اگرچه رابطه بین
مصرف فست فود و ساالد با حافظه کوتاه مدت معنادار
نبود اما مصرف بیشتر فست فود و ساالد توسط دانشجویان
با نمره کمتر حافظه در این افراد همراه شده بود .همچنین
حافظه کوتاه مدت با مصرف نوشابه ارتباط مثبت و معنادار
و با مصرف دوغ رابطه معکوس و معنادار داشت.

همکاران نشان داد که محل سکونت دانشجویان با میزان
آگاهی آنان نسبت به مضرات مصرف فست فود رابطه
معناداری داشت به طوری که میزان آگاهی دانشجویان
ساکن خوابگاه نسبت به مضرات مصرف فست فود به
مراتب کمتر از میزان آگاهی دانشجویانی بود که با خانواده
زندگی می کردند و به همین دلیل مصرف فست فود در
این گروه از دانشجویان باالتر بود ( .)2همچنین عواملی
نظیر کیفیت و طعم نامطلوب غذای خوابگاه ،عدم مهارت
کافی در آشپزی و نداشتن وقت کافی جهت تهیه غذا می
تواند از علل مصرف زیاد فست فودها توسط دانشجویان
ساکن خوابگاه ها باشد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که
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ارتباط مصرف فست فودها با حافظه کوتاه مدت145/

مجله علوم پزشکی صدرا

مصرف فست فود در دانشجویان سال آخر نسبت به

ارزیابی عملکرد شناختی و تعداد حجم نمونه مورد مطالعه

دانشجویان سال اول بیشتر بود .بنابراین با ورود دانشجویان

می تواند علت تناقض در نتایج مطالعات باشد.

به خوابگاه و فاصله گرفتن از الگوی غذایی خانواده ،مصرف

همچنین نتایج پژوهش حاضر حاکی از ارتباط غیر معنادار

غذاهای مضر در آنان افزایش می یابد و به دست آوردن

و معکوس مصرف ساالد با حافظه کوتاه مدت بود .اکثر

چنین نتیجه ای در مطالعه حاضر ،دور از انتظار نیست.

مطالعات ،از جمله دو مطالعه مروری نظام مند ،بهبود ابعاد

فست فودها منبع عمده دریافت چربی ترانس توسط افراد

مختلف عملکرد شناختی را به دنبال افزایش مصرف

هستند .آنالیزها از مطالعات مختلف انجام شده در ایران

سبزیجات مطرح کرده اند ( )24 ,23 ,18 ,17و چنین

نشان داده اند که میزان چربی ترانس انواع فست فودهای

بیان داشته اند که مصرف سبزیجات با دریافت فیبر و دیگر

عرضه شده در کشور باالست ،لذا مصرف باالی این گونه

مواد مغذی سودمند جهت سالمت مغز همچون ایزوفالوون

غذاها توسط نسل جوان و آینده ساز کشور ،با توجه به

ها ،کاروتنوئیدها ،ویتامین های آنتی اکسیدانی (همچون E

مضراتی که این غذاها بر سالمت افراد دارند ،می تواند

و  ،) Cمواد معدنی و پلی فنول ها در ارتباط است .در

نگران کننده باشد (.)9

مطالعه متاآنالیز انجام شده توسط متقی و همکاران عنوان

هر چند در مطالعه حاضر ،ارتباط مصرف فست فود و

شده است اکثر مطالعاتی که بین مصرف میوه و سبزیجات

حافظه کوتاه مدت معنادار نبود اما مصرف بیشتر فست فود

و اختالل در عملکرد شناختی رابطه معکوس یافته اند در

با نمره کمتر حافظه کوتاه مدت در افراد ارتباط داشت.

کشورهایی مثل چین انجام شده است که در الگوی رژیمی

نتایج بسیاری از مطالعات حاکی از آن است که بین مصرف

کلی آنها بیشتر از مواد غذایی مثل سویا ،چای و غالت

ف ست فود و ابعاد مختلف عملکرد شناختی رابطه معکوس

کامل استفاده می شود ،محتوای باالی لیگنین و همچنین

وجود دارد ( . )17 ,15 ,12 ,11 ,5در واقع محققان دریافته

فیتوکمیکال هایی مثل ال تیانین و کافئین در این مواد و

اند که مصرف مواد غذایی پرچرب مشابه فست فودها سبب

نیز دریافت باالی ماهی در این کشورها ،می تواند رابطه

افزایش وزن ،افزایش مقاومت به انسولین و کاهش عرضه

معکوس مصرف سبزیجات و اختالل عملکرد شناختی را در

گلوکز (منبع اصلی انرژی) به مغز می شود .از آنجایی که

این جمعیت ها روشن تر نماید ( ،)24در حالی که در

هیپوک امپ (ناحیه مربوط به عملکرد حافظه در مغز) به

کشور ما در سال های اخیر به ویژه در بین جوانان با بهره

مقاومت به انسولین ناشی از مصرف غذای پرچرب حساس

گیری از الگوی رژیمی غربی ،مصرف غذاهای سرخ کرده و

است ،مصرف طوالنی مدت فست فودها با آسیب رساندن

فست فودها افزایش چشمگیری داشته است و معموال

به هیپوکامپ و کاستن از حجم این ناحیه و همچنین

سا الد سبزیجات همراه با این گونه غذاها استفاده می شود

کاهش سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز

و از آنجایی که مصرف فست فود در جمعیت مورد بررسی

( Brain Derived Neurotrophic Factor,

در این مطالعه باالست ،بنابراین افرادی که ساالد بیشتری

 ،) BDNFاثرات منفی خود را بر این ارگان حیاتی اعمال

خورده اند فست فود بیشتری نیز مصرف کرده اند و علت

می کند و سبب اختالل در عملکرد شناختی می شود (, 1

ارتباط منفی بین مصرف ساالد و حافظه می تواند اثر فست

 . )22 ,21 ,11اگرچه برخی از مطالعات نیز مشابه نتایج

فودها باشد.

مطالعه حاضر ،رابطه معناداری بین مصرف فست فود و

برخی مطالعات تأثیر برخی نوشیدنی ها از جمله نوشابه را

ابعاد مختلف عملکرد شناختی از جمله حافظه به دست

نیز بر ابعاد مختلف عملکرد شناختی مورد بررسی قرار داده

نیاورده اند ( .)18 ,1تفاوت در مواردی همچون گروه سنی

اند .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مصرف نوشابه با

مورد مطالعه ،طول مدت مصرف فست فود ،روش های

حافظه کوتاه مدت رابطه معنادار داشت به گونه ای که
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مصرف بیشتر نوشابه با نمره باالتر حافظه در دانشجویان

شاخص گالیسمی پایین در طوالنی مدت از طریق بهبود

همراه بود .طبق مطالعه مروری نظام مند انجام شده توسط

حساسیت به انسولین منجر به عملکرد شناختی بهتر شود.

فیلیپو ( )Philippuoو همکاران ،شواهد بسیاری نشان

بنابراین ،شاخص گالیسمی مواد غذایی می تواند هم در

داده اند که مصرف کربوهیدات های ساده در مقایسه با

کوتاه مدت ،از طریق تغییر در میزان رها سازی گلوکز ،و

کربوهیدرات های پیچیده می تواند باعث اختالل در

هم در دراز مدت ،از طریق تأثیر آن بر مکانیسم های

عملکرد شناختی شود ( .)25مغز نسبت به تغییرات در

مرتبط با تنظیم گلوکز ،عملکرد شناختی را تحت تأثیر قرار

ع رضه مواد مغذی بسیار حساس است .با این حال،

دهد (.)25

پیشنهاد شده است که نه مقدار گلوکز عرضه شده به مغز،

هورمون دیگری که به عنوان یک مکانیسم بالقوه در ارتباط

بلکه غلظت گلوکز خون پس از مصرف کربوهیدرات ها،

بین شاخص گالیسمی و عملکرد شناختی مورد تحقیق

مهمترین عامل در تعیین اثر تقویت حافظه گلوکز است.

قرار گرفته است ،کورتیزول است و نقش آن در مطالعه

بنابراین ،یک مکانیسم بالقوه به نفع کربوهیدرات های با

میکا ( )Michaو همکاران مورد بحث واقع شده است .در

شاخص گالیسمی پایین (کربوهیدرات های پیچیده) در

این مطالعه بیان شده که مواد غذایی با شاخص گالیسمی

مقایسه با کربوهیدرات های با شاخص گالیسمی باال

باال منجر به افزایش ترشح کورتیزول می شوند ،و مواد

(کربوهیدرات های ساده) می تواند غلظت ثابت گلوکز

غذایی با شاخص گالیسمی پایین ممکن است با کاهش

خون پس از مصرف مواد غذایی با شاخص گالیسمی پایین

پاسخ به محرکهای استرس زا همراه باشند .به عبارت دیگر ،

باشد .به عبارت دیگر ،مصرف یک کربوهیدرات با شاخص

غلظت کمتر گلوکز خون پس از مصرف یک ماده غذایی با

گالیسمی باال منجر به افزایش سریع غلظت گلوکز پالسما

شاخص گالیسمی پایین می تواند منجر به فعال شدن

شده و به دنبال آن انسولین زیادی ترشح می شود و در

کمتر محور هیپوتاالموس -هیپوفیز-آدرنال و در نتیجه

نتیجه برداشت سریع گلوکز خون توسط بافت ها اتفاق می

کاهش غلظت کورتیزول شود .در نتیجه شرکت کنندگان

افتد که ممکن است باعث شود  1-2ساعت پس از مصرف

قبل از انجام آزمون عملکرد شناختی ،احساس استرس

کربوهیدرات های ساده ،غلظت گلوکز خون حتی به کمتر

کمتری می کنند و در نهایت باعث بهبود عملکرد آنها در

از غلظت ناشتا برسد ( .)25شاهد این مطلب مطالعه انجام

تست های حافظه می شود ( .)27از طرف دیگر ،وعده

شده توسط کانوسکی ( )Kanoskiو همکاران است که

غذایی با شاخص گالیسمی باال باعث افزایش غلظت

نشان داد عملکرد حافظه افراد هنگامی که تست حافظه در

کورتیزول شده و تصور می شود برافروختگی ناشی از

فاصله  1-2ساعت پس از مصرف یک کربوهیدرات ساده

افزایش سطح این هورمون ،منجر به عملکرد بهتر در

انجام شود نسبت به وقتی که این تست ،بالفاصله پس از

کارهای هوشیاری شود (.)28

مصرف همان ماده غذایی انجام شود ،پایین تر است (.)26

بنابراین نتایج مطالعات می تواند تحت تأثیر نوع تست

در حال حاضر ثابت شده است که وضعیت پایدارتر گلوکز

مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شناختی ،بعدی از

خون که پس از مصرف یک کربوهیدرات با شاخص

عملکرد شناختی که در هر مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته

گالیسمی پایین اتفاق می افتد ،برای حساسیت به انسولین

است و زمان انجام تست عملکرد شناختی ،قرار گیرد .به

در کل بدن مفید است .همچنین مشخص شده است که

طور مثال ابعادی از عملکرد شناختی که نیاز به رهاسازی

مغز دارای گیرنده های انسولینی با نقش های مهم در

سریع گلوکز دارند ،بالفاصله پس از دریافت غذاهای با

عملکرد شناختی است که در اثر مقاومت به انسولین تأثیر

شاخص گالیسمیک باال ،عملکرد بهتری را نشان خواهند

می پذیرد .این امکان وجود دارد که یک رژیم غذایی با

داد (.)25
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از دیگر نوشیدنی هایی که تأثیر مصرف آن بر عملکرد

دانشجویان ،از جمله حافظه کوتاه مدت در آنان داشته

شناختی در تعداد کمی از مطالعات بررسی شده است ،دوغ

باشد .با توجه به اینکه جمع زیادی از دانشجویان محصل

می باشد .دوغ از جمله نوشیدنی های سنتی است که تنها

در دانشگاه های دولتی ،در خوابگاه ها سکونت دارند ،برنامه

در ایران و چند کشور دیگر مصرف رایج دارد و بنابراین

ریزی جهت بهبود وضعیت تغذیه ای آنان در خوابگاه ها

مطالعات زیادی تأثیر آن را بر عملکرد شناختی مورد

می تواند امری مهم در توسعه آینده کشور باشد .پیشنهاد

ارزیابی قرار نداده اند .عدیمی ناغان و همکاران در مطالعه

می شود در مطالعات آینده اثرات مصرف فست فودها بر

خود نشان دادند که مصرف دوغ باعث خواب آلودگی،

حافظه بلندمدت و عملکرد تحصیلی دانشجویان مورد

کاهش هوشیاری و افزایش زمان واکنش ( reaction

ارزیابی قرار گیرد.

 )timeمی شود ( )29و مطالعات نشان داده اند که خواب
آلودگی بر روی ابعاد مختلف عملکرد شناختی از جمله

تقدير و تشکر

تمرکز ،حافظه ،قدرت تصمیم گیری و  ...تأثیر منفی دارد

مطالعه حاضر از طرح تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات

( .)30مطالعه حاضر نیز نشان داد که مصرف دوغ ارتباط

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با شماره گرنت

معکوسی با نمره حافظه داشت به گونه ای که مصرف

 98-01-21-21572استخراج گردیده است.

بیشتر دوغ باعث کاهش حافظه در دانشجویان شد .بر
اساس نتایج پژوهش حاضر ،نمره حافظه در دختران نسبت

تضاد منافع

به پسران به طور معناداری پایین تر بود که با توجه به

در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.

مصرف بیشتر فست فود و دوغ در آنان که هر دو اثر
مخربی بر روی حافظه دارند این نتیجه توجیه پذیر است.
مطالعه حاضر اولین مطالعه ای است که در ایران به بررسی
ار تباط مصرف فست فودها ،ساالد ،نوشابه و دوغ با حافظه
کوتاه مدت در گروه دختران و پسران دانشجو پرداخته
است .از محدودیت های این مطالعه می توان به مقطعی
بودن طراحی مطالعه و حجم نمونه پایین آن اشاره کرد
زیرا در مطالعات ارتباط سنجی ،طراحی مطالعه و حجم
نمونه آن بر نتیجه مطالعه بسیار اثرگذار است .همچنین
مواردی چون طول مدت مصرف فست فود و نوشابه و
همچنین زمان انجام تست حافظه ،نیز می تواند بر نتیجه
مطالعه موثر باشد که متاسفانه در پرسشنامه های مورد
استفاده در این مطالعه لحاظ نشده است.
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد که مصرف فست فود در
دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
باالست و می تواند اثر مخربی بر عملکرد شناختی این
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